
 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2559 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที) 31 มีนาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ              
บริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึ) งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่านี'ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) <= เรื)อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเกี)ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั ?=@A เรื)อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากรซึ)งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื)น 
การสอบทานนี' มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เชื)อมั)นวา่จะพบเรื)องที)มีนยัสําคญัทั'งหมดซึ)งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั'นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที)สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ)งที)เป็นเหตุใหเ้ชื)อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ'นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที) <= เรื)อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที) 17.3.1  เกี)ยวกบัการที)บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลสาํหรับปี 2540 ถึงปี 254I และหนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี ?J=I จากกรมสรรพากร ทั'งนี'  
ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเงื)อนไขต่อกรณีนี'แต่อยา่งใด 

 
 
 
ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน <<@J 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: ?J เมษายน ?JJL 
 



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 21,261,841          20,487,952          13,793,274          12,912,493          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 9,168,821            9,654,189            7,113,646            6,990,967            

สินคา้คงเหลือ 5 6,203,047            6,141,318            3,708,230            3,665,518            

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 1,022,419            866,114               188,175               141,669               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 37,656,128          37,149,573          24,803,325          23,710,647          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 62,126                 72,705                 -                          -                          

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          11,531,282          11,480,275          

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 8 230,462               230,210               -                          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 5,243,636            4,941,920            2,803,432            2,767,655            

คา่ความนิยมในการรวมกิจการ 306,758               306,758               -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 10 529,059               558,565               4,457                   5,522                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 263,710               292,932               -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 49,819                 49,007                 1,320                   1,363                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,685,570            6,452,097            14,340,491          14,254,815          

รวมสินทรัพย์ 44,341,698          43,601,670          39,143,816          37,965,462          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 196,398               189,931               -                          -                          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 9,789,074            10,111,368          6,995,798            6,965,951            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 115,000               130,969               5,325                   5,325                   

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 14 158,090               155,713               -                          -                          

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 12 467,817               521,408               70,566                 109,121               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,726,379          11,109,389          7,071,689            7,080,397            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 69,273                 69,199                 -                          -                          

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 13 1,533,666            1,449,155            267,046               262,636               

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 14 399,742               404,738               239,455               234,754               

หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 11,272                 11,425                 1,145                   1,116                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,013,953            1,934,517            507,646               498,506               

รวมหนีสิ้น 12,740,332          13,043,906          7,579,335            7,578,903            

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 1,259,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,259,000            1,259,000            1,259,000            1,259,000            

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 1,247,381,614 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,247,382            1,247,382            1,247,382            1,247,382            

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,491,912            1,491,912            1,491,912            1,491,912            

ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 125,900               125,900               125,900               125,900               

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 30,275,042          29,091,127          28,699,287          27,521,365          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,538,870)          (1,398,557)          -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 31,601,366          30,557,764          31,564,481          30,386,559          

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 31,601,366          30,557,764          31,564,481          30,386,559          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 44,341,698          43,601,670          39,143,816          37,965,462          

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 11,202,789         10,987,454         8,026,446           7,755,762           

รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 61,345                62,068                53,782                51,808                

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 38,895                49,232                9,660                  -                          

   อ่ืน ๆ 127,191              57,310                74,166                25,396                

รวมรายได้ 11,430,220         11,156,064         8,164,054           7,832,966           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 8,246,636           7,949,339           5,843,335           5,599,801           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 740,454              701,012              255,854              219,468              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 432,924              374,042              278,083              236,517              

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 668,986              439,591              607,581              370,078              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                          -                          -                          17,240                

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 25,205                34,717                1,279                  1,470                  

รวมค่าใช้จ่าย 10,114,205         9,498,701           6,986,132           6,444,574           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,316,015           1,657,363           1,177,922           1,388,392           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,534)                 (8,238)                 -                          -                          

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,307,481           1,649,125           1,177,922           1,388,392           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (57,886)               (90,454)               -                          -                          

ก าไรส าหรับงวด 1,249,595           1,558,671           1,177,922           1,388,392           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (140,313)             (386,524)             -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (140,313)             (386,524)             -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ (65,680)               (48,488)               -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ (65,680)               (48,488)               -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด (205,993)             (435,012)             -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,043,602           1,123,659           1,177,922           1,388,392           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,249,595           1,558,671           1,177,922           1,388,392           

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,043,602           1,123,659           1,177,922           1,388,392           

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.00                    1.25                    0.94                    1.11                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 1,307,481           1,649,125           1,177,922           1,388,392           

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคา 201,277              191,330              150,839              141,555              

   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 20,180                21,566                1,065                  3,618                  

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 6,473                  (1,587)                 3,209                  218                     

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) 41,063                (48,671)               (4,508)                 (23,188)               

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ 42,896                47,143                22,296                35,290                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 19,363                17,462                8,428                  7,796                  

   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 11,451                56,232                10,879                6,573                  

   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,661)                 (372)                    (4,175)                 (369)                    

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9                         7                         -                          -                          

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 51,474                120,637              54,402                55,270                

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
      ส าหรับสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (84,356)               (80,462)               (46,111)               (32)                      

   ดอกเบ้ียรับ (61,345)               (62,068)               (53,782)               (51,808)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8,534                  8,238                  -                          -                          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,560,839           1,918,580           1,320,464           1,563,315           

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 282,675              (306,650)             (298,394)             (551,081)             

   สินคา้คงเหลือ (145,688)             (613,973)             (60,500)               (495,487)             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (38,658)               (58,820)               13,271                (16,251)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (812)                    1,928                  43                       419                     

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (212,699)             788,128              99,132                816,792              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (21,627)               (14,043)               (26,471)               (27,165)               

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (14,843)               (9,040)                 (4,018)                 (1,097)                 

   ประมาณการหน้ีสิน (7,984)                 (4,163)                 -                          -                          

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (153)                    (912)                    29                       (14)                      

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,401,050           1,701,035           1,043,556           1,289,431           

   รับดอกเบ้ีย 48,970                46,697                40,831                36,324                

   จ่ายดอกเบ้ีย (17,187)               (8,609)                 -                          -                          

   จ่ายภาษีเงินได้ (78,549)               (53,980)               (540)                    (403)                    

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,354,284           1,685,143           1,083,847           1,325,352           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัลดลง 10,579                12,729                -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          (51,007)               -                          

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (512,393)             (209,001)             (195,598)             (183,919)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,194                1,013                  13,157                953                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (2,845)                 (997)                    -                          (490)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (491,465)             (196,256)             (233,448)             (183,456)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 6,467                  (38,335)               -                          -                          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 6,467                  (38,335)               -                          -                          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (110,296)             (311,357)             -                          -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 758,990              1,139,195           850,399              1,141,896           

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,899                (56,383)               30,382                5,049                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 20,487,952         17,931,328         12,912,493         11,743,380         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 21,261,841         19,014,140         13,793,274         12,890,325         

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ผลต่างจากการ รวม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 1,247,382               1,491,912               125,900                  26,692,071             (1,959,019)                     (1,959,019)              27,598,246             

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                             -                             -                             (432,045)                 -                                    -                             (432,045)                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลงัการปรับปรุง 1,247,382               1,491,912               125,900                  26,260,026             (1,959,019)                     (1,959,019)              27,166,201             

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             1,558,671               -                                    -                             1,558,671               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             (48,488)                   (386,524)                        (386,524)                 (435,012)                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             1,510,183               (386,524)                        (386,524)                 1,123,659               

เงินปันผลจ่าย -                             -                             -                             (3,742,145)              -                                    -                             (3,742,145)              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 1,247,382               1,491,912               125,900                  24,028,064             (2,345,543)                     (2,345,543)              24,547,715             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382               1,491,912               125,900                  29,091,127             (1,398,557)                     (1,398,557)              30,557,764             

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             1,249,595               -                                    -                             1,249,595               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             (65,680)                   (140,313)                        (140,313)                 (205,993)                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             1,183,915               (140,313)                        (140,313)                 1,043,602               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 1,247,382               1,491,912               125,900                  30,275,042             (1,538,870)                     (1,538,870)              31,601,366             

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน รวม
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามที่รายงานไว้เดิม 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      25,038,522                 27,903,716                 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -                                  -                                  -                                  (78,131)                       (78,131)                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      24,960,391                 27,825,585                 

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,388,392                   1,388,392                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,388,392                   1,388,392                   

เงินปันผลจ่าย -                                  -                                  -                                  (3,742,145)                  (3,742,145)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2558 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      22,606,638                 25,471,832                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      27,521,365                 30,386,559                 

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,177,922                   1,177,922                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,177,922                   1,177,922                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2559 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      28,699,287                 31,564,481                 

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2559 

1. ข้อมูลทั)วไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 34 (ปรับปรุง 2558) เรื' อง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหวา่งกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื'อให้ขอ้มูลเพิ'มเติมจากงบการเงินประจาํปีที'นาํเสนอครั� งล่าสุด ดงันั�น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี'ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื'อไม่ให้
ขอ้มูลที'นาํเสนอซํ� าซอ้นกบัขอ้มูลที'ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี�ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที'บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี� จัดทาํขึ� นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน) (ซึ' งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ' งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2558  

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชี ที%ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ% งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที%เริ%มในหรือหลงั
วนัที% 1 มกราคม 2559  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีขึ2นเพื%อให้มีเนื2อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี2 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ 
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2. นโยบายการบัญชีที)สําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที'ใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม 2558  

3. รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที'สําคญักับบุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ซึ' ง
รายการดงักล่าวเป็นไปตามเงื'อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที'ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเหล่านั�นตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' HI มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 JKKL JKKM JKKL JKKM  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 2,365 2,498 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซื�อวตัถุดิบ - - 18 14 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด
ค่านายหนา้จ่าย - - 9 42 ตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด - - 66 52 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 277 206 ตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการที)เกี)ยวข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 339 322 326 315 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด
ซื�อสินคา้และวตัถุดิบ 982 925 83 LJ ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด
ค่านายหนา้จ่าย 136 102 136 102 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวิศวกรรม 155 - 155 - ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 54 7 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 98 74 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 44 15 44 15 ตามสญัญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัที' เกี'ยวข้องกัน ณ วนัที' HI มีนาคม JKKL และวนัที'                  
HI ธนัวาคม JKKM มีรายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 HI มีนาคม 

JKKL 
HI ธนัวาคม 

JKKM 
HI มีนาคม 

JKKL 
HI ธนัวาคม 

JKKM 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 4) 
บริษทัยอ่ย - - 2,703 2,802 
บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 464 520 329 356 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  464 520 3,032 3,158 

 
เงนิทดรองแก่กจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 4) 
บริษทัยอ่ย - - 18 - 

รวมเงินทดรองแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  - - 18 - 

     
เจ้าหนี(การค้า - กจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 11) 
บริษทัยอ่ย - - 18 19 
บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,017 1,219 83 63 

รวมเจา้หนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  1,017 1,219 101 82 

     
เงนิทดรองจากกจิการที)เกี)ยวข้องกนั (หมายเหตุ 11) 
บริษทัยอ่ย - - 126 232 
บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 316 319 276 291 

รวมเงินทดรองจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั  316 319 402 523 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

สําหรับงวดสามเดือนสิ� นสุดวนัที'  HI มีนาคม JKKL และ JKK8 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 JKKL JKKM JKKL JKKM 
ผลประโยชน์ระยะสั�น 41 39 13 14 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4 4 2 2 
รวม 45 43 15 16 
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4. ลูกหนี(การค้าและลูกหนี(อื)น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 HI มีนาคม 
JKKL 

HI ธนัวาคม 
JKKM 

HI มีนาคม 
JKKL 

HI ธนัวาคม 
JKKM 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 461 51M 2,800 2,894 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 3 J 232 250 
   3 - 6 เดือน - - - 6 
   6 - 12 เดือน - - - 8 

รวม 464 520 3,032 3,158 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั     
อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที'ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,505 8,048 3,820 3,535 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 1,059 1,005 243 298 
   3 - 6 เดือน 126 93 7 1 
   6 - 12 เดือน 27 23 - - 
   เกิน 12 เดือนขึ�นไป 99 90 - - 

รวม 8,816 9,259 4,070 3,834 

รวมลูกหนี�การคา้ 9,280 9,779 7,102 6,992 
หกั: ค่าเผื'อหนี�สงสยัจะสูญ (163) (157) (6) (3) 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 9,117 9,622 7,096 6,989 

ลูกหนี� อื'น     

เงินทดรองแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ H) - - 18 - 
ลูกหนี� อื'น 52 32 - 2 

รวมลูกหนี� อื'น 52 32 18 2 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื'น - สุทธิ 9,169 9,654 7,114 6,991 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิที)จะได้รับ 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที'จะได้รับสําหรับ      
งวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' HI มีนาคม JKKL สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) 1 มกราคม 255< 887 330 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บเพิ'มระหวา่งงวด 58 - 
หกั: กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บระหวา่งงวด (17) (4) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) => มีนาคม ?@@< 928 326 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื)น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 HI มีนาคม 
JKKL 

HI ธนัวาคม 
JKKM 

HI มีนาคม 
JKKL 

HI ธนัวาคม 
JKKM 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซื�อรอเรียกคืน 359 419 71 97 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 230 169 39 28 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 113 65 17 4 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 198 ISH - - 
ลกูหนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ IL) 77 13 37 2 
อื'น ๆ 45 37 24 11 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื'น 1,022 8SS 188 142 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที'แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี� 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 31 มีนาคม 2559 HI ธนัวาคม JKKM 

  (ตรวจสอบแลว้) 
DET International Holding Limited 9,450 9,450 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG 2,415 2,415 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั  190 190 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 1,672 1,621 

รวม 13,72o 13,676 

หกั: ค่าเผื'อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,196) (2,196) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 11,531 11,480 

ที'ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื'อว ันที'  Hp มีนาคม JKKM มีมติอนุมัติให้ เพิ'มเงินลงทุนใน                         
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจาํนวนเงิน 1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื'อนาํไปลงทุนในบริษทั
ยอ่ยในประเทศเมียนมาร์คือ Delta Electronics (Myanmar) Company Limited ทั�งนี�การเพิ'มเงินลงทุนดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของกลุ่มบริษทั 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' HI มีนาคม JKKL และ 2558 

8. อสังหาริมทรัพย์เพื)อการลงทุน  

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื'อการลงทุน สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' HI มีนาคม 
JKKL สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ที'ดินใหเ้ช่า 

อาคารสาํนกังาน
ใหเ้ช่า รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 255< 38 192 230 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับงวด - (2) (2) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 2 2 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) => มีนาคม ?@@< 38 192 230 
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9. ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' HI มีนาคม JKKL 
สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) 1 มกราคม 255< 4,942 2,768 
ซื�อเพิ'มระหวา่งงวด - ราคาทุน 512 195 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที'จาํหน่าย (10) (9) 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับงวด (199) (151) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) => มนีาคม ?@@< 5,244 2,803 

 เมื'อวนัที' 18 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหนึ'งของบริษทัฯคือ บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล 
(ประเทศไทย) จาํกดั ไดท้าํสัญญาโอนกรรมสิทธิในอาคารมูลค่า 60 ลา้นบาทให้กบับริษทัฯ โดยอาคาร
ดงักล่าวเป็นอาคารของบริษทัย่อยซึ' งสร้างบนที'ดินของบริษทัฯ ซึ' งบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้ช่าที'ดินไวเ้พื'อ
สร้างอาคารสําหรับประกอบกิจการ ทั� งนี� สัญญาเช่าที'ดินดังกล่าวจะครบกําหนดสัญญาเช่าในวนัที'                      
30 เมษายน 2559 การโอนกรรมสิทธิในอาคารดงักล่าวใหก้บับริษทัฯ จะมีผลในวนัที' 1 พฤษภาคม 2559  

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื)น 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื'นสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' HI มีนาคม JKKL 
สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

 
สิทธิบตัร 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ อื'นๆ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) > มกราคม ?@@< 530 25 4 559 6 
ซื�อเพิ'มระหวา่งงวด - 3 - 3 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (15) (5) - (20) (2) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) (1) - (13) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที) => มีนาคม ?@@< 503 22 4 529 4 
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11. เจ้าหนี(การค้าและเจ้าหนี(อื)น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 HI มีนาคม 
JKKL 

HI ธนัวาคม 
JKKM 

HI มีนาคม 
JKKL 

HI ธนัวาคม 
JKKM 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,017 1,219 101 82 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนั 5,335 5,187 4,353 4,126 
เงินทดรองจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 316 319 402 523 
เจา้หนี� อื'น 453 599 379 527 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,474 2,487 1,660 1,590 
เงินรับล่วงหนา้ 194 300 101 118 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื'น 9,789 10,111 6,996 6,966 

12. หนี(สินหมุนเวยีนอื)น 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 HI มีนาคม 
JKKL 

HI ธนัวาคม 
JKKM 

HI มีนาคม 
JKKL 

HI ธนัวาคม 
JKKM 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี�ตามสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

(หมายเหตุ IL) 12 32 2 13 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที'จ่ายคา้งจ่าย 141 114 49 78 
ภาษีขายคา้งชาํระ 98 124 - - 
อื'น ๆ 217 251 20 18 

รวมหนี� สินหมุนเวยีนอื'น 468 521 71 109 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' 
HI มีนาคม JKKL สรุปไดด้งันี�  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) > มกราคม ?@@< 1,449 263 
บวก: รับรู้เพิ'มระหวา่งงวด 90 8 
หกั: ลดลงระหวา่งงวด (15) (4) 
หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (5) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15 - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที) => มีนาคม ?@@< 1,534 267 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ประมาณการหนี(สิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การปรับ การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  
 โครงสร้างองคก์ร สินคา้ หนี� สินอื'น รวม สินคา้ รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) => ธันวาคม ?@@F (ตรวจสอบแล้ว) 9 501 51 561 235 235 
รับรู้เพิ'มระหว่างงวด - 59 17 76 14 14 
ลดลงระหวา่งงวด (1) - (7) (8) - - 
กลบัรายการระหวา่งงวด - (54) (11) (65) (3) (3) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กาํไรจาก                     

อตัราแลกเปลี'ยนที'ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - (8) 2 (6) (7) (7) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) => มีนาคม ?@@< 8 498 52 558 239 239 

       
ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 9 134 13 156 - - 
ประมาณการหนี� สินระยะยาว - 367 38 405 235 235 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) => ธันวาคม ?@@F (ตรวจสอบแล้ว) 9 501 51 561 235 235 

       
ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 8 140 10 158 - - 
ประมาณการหนี� สินระยะยาว - 358 42 400 239 239 

ยอดคงเหลอื ณ วันที) => มีนาคม ?@@< 8 498 52 558 239 239 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 II

>@. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' HI มีนาคม JKKL และ JKKM สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 JKKL JKKM 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (27) (44) 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (29) (82) 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง - 6 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2) 30 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที)แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (58) (90) 

>I. ส่วนงานดําเนินงาน 

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ� นสุดวนัที'               
31 มีนาคม 2559 และ JKKM ที'นาํเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซึ' งเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที' HI มีนาคม 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์  

ส่วนงานการ 
จดัการพลงังาน  

ส่วนงานสมาร์ท 
กรีนไลฟ์  อื'น ๆ  งบการเงินรวม 

 JKKL JKKM 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั

ลูกคา้ภายนอก 7,887 7,884 3,180 2,748 101 90 35 265 11,203 10,987 

รวมรายได ้ 7,887 7,884 3,180 2,748 101 90 35 265 11,203 10,987 

            
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,322 1,628 103 168 (17) (14) (293) (25M) 1,115 1,524 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ที'ไม่ไดปั้นส่วน:        

ดอกเบี�ยรับ      61 62 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยน      39 49 
รายไดอื้'น      127 57 
ค่าใชจ่้ายอื'น      (25) (35) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (9) (8) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      1,308 1,649 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (58) (90) 

กาํไรสาํหรับงวด      1,250 1,559 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 IJ

>J. ภาระผูกพนัและหนี(สินที)อาจเกดิขึ(น 

1J.1 ภาระผูกพนัเกี)ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

1o.1.1 ณ วนัที' HI มีนาคม JKKL บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที'สําคญัเกี'ยวกบัการก่อสร้างอาคาร
จาํนวนประมาณ 12 ลา้นบาท และ 3 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 1 ลา้นบาท (HI ธนัวาคม JKKM: 
3 ลา้นบาท และ 47 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 25 ลา้นบาท) และการซื�อเครื'องจกัรและอุปกรณ์
จาํนวนประมาณ 100 ลา้นบาท 0.2 ลา้นยโูร หรือประมาณ 7 ลา้นบาท และ 33 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 18 ลา้นบาท  (HI ธนัวาคม JKKM: 221 ลา้นบาท 1 ลา้นยโูร หรือประมาณ 44 ลา้นบาท และ 
57 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 31 ลา้นบาท)  

1o.1.2 ณ วนัที' HI มีนาคม JKKL บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัที'สําคญัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานจาํนวน
ประมาณ 1 ลา้นโครนาสวีเดน หรือประมาณ 6 ลา้นบาท 3 ลา้นซลอตีโปแลนด์ หรือประมาณ 27
ลา้นบาท 1 ลา้นฟรังกส์วติเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 24 ลา้นบาท 54 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 
28 ลา้นบาท และ 2 ลา้นยโูร หรือประมาณ 85 ลา้นบาท (HI ธนัวาคม JKKM: J ลา้นโครนาสวีเดน 
หรือประมาณ 7 ล้านบาท 1 ล้านซลอตีโปแลนด์ หรือประมาณ 6 ล้านบาท I ล้านฟรังก์
สวิตเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 28 ลา้นบาท 57 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 31 ลา้นบาท และ 2 
ลา้นยโูร หรือประมาณ 97 ลา้นบาท) 

1J.2 ภาระคํ(าประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ' งเกี'ยวเนื'องกบัภาระผูกพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้ง
อยู ่ณ วนัที' HI มีนาคม JKKL ดงัต่อไปนี�  

1o.2.1 หนังสือคํ� าประกันที'ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ 1,164 ล้านบาท                     
(HI ธนัวาคม 2558 : 1,164 ลา้นบาท) (รวมหนงัสือคํ�าประกนัที'ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
ให้แก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 1,137 ล้านบาท (HI ธันวาคม 2558 : I,137 ล้านบาท) 
สาํหรับการถูกประเมินภาษี ตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที' Io.3.1) 

1o.2.2 หนงัสือคํ�าประกนัที'ออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 613 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 324 ลา้นบาท 1 ลา้นยโูร หรือประมาณ vv ลา้นบาท 0.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
32 ล้านบาท 0.2 ล้านเรอลับราซิล หรือประมาณ 2 ล้านบาท 0.2 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือ
ประมาณ 7 ล้านบาท 0.4 ล้านซลอตีโปแลนด์ หรือประมาณ 4 ล้านบาท และ 0.07 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย หรือประมาณ 2 ลา้นบาท (HI ธันวาคม JKKM: KMJ ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ HIK 
ลา้นบาท I ลา้นยโูร หรือประมาณ vH ลา้นบาท p.L ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ HH ลา้นบาท 
p.J ลา้นเรอลับราซิล หรือประมาณ J ลา้นบาท p.J ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือประมาณ o ลา้น
บาท p.K ล้านซลอตีโปแลนด์ หรือประมาณ K ล้านบาท และ p.po ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ
ประมาณ J ลา้นบาท) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 IH

1J.3 การถูกประเมินภาษี  

1o.3.1 ก. ในปี JKvL บริษทัฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 
JKvp ถึง JKvH เป็นจาํนวนเงินประมาณ ovp ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) บริษทัฯได้
ยื'นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และใน
ระหว่างปี JKKv คณะกรรมการฯดงักล่าวมีคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ให้ปรับลดจาํนวนเงินลงเหลือ
ประมาณ oHv ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื'นฟ้องต่อศาล
ภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวของกรมสรรพากร และใน
ระหวา่งปี JKKK ศาลภาษีอากรกลางก็ไดมี้คาํพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบี�ยปรับลง
ร้อยละ Kp (กล่าวคือ เบี� ยปรับลดลงเหลือจํานวนประมาณ IJI ล้านบาท จากเดิมที'
กรมสรรพากรคาํนวณไวที้' JvI ลา้นบาท) ส่วนคาํขออื'นของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางให้ยก
ฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นด้วยกับคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื'น
อุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

ข. ในระหว่างปี JKKK บริษทัฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร
สําหรับปี JKvv ถึง JKvo เป็นจาํนวนเงินประมาณ vpI ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) 
และบริษทัฯได้ยื'นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซึ' งใน
ระหวา่งปี JKKS คณะกรรมการฯมีคาํวินิจฉยัให้ยกอุทธรณ์ทั�งหมดของบริษทัฯ ดงันั�น บริษทัฯ
ได้ยื'นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวของ
กรมสรรพากรและเมื'อวนัที'  Jv มิถุนายน JKKo ศาลภาษีอากรกลางได้มีคาํพิพากษาให้
กรมสรรพากรลดเบี� ยปรับและเงินเพิ'มลงเหลือจาํนวนประมาณ JpI ล้านบาท จากเดิมที'
กรมสรรพากรคาํนวณไวที้' Jop ลา้นบาท ส่วนคาํขออื'นของบริษทัฯศาลภาษีอากรกลางให้ยก
ฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นด้วยกับคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื'น
อุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 อย่างไรก็ตามทั�ง J กรณีขา้งตน้ ที'ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเชื'อว่าบริษทัฯจะชนะคดีใน
ที'สุด ดว้ยเหตุนี�บริษทัฯจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

ค. ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากร
สาํหรับปี JKvM เป็นจาํนวนเงินประมาณ I.LS ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับปี JKvM จาํนวนประมาณ p.pS ลา้นบาท (รวมเบี�ยปรับและเงินเพิ'ม) ซึ' งบริษทัฯไดย้ื'น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  

 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯเชื'อว่าผลการประเมินดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯ
อย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯจึงมิได้บนัทึกสํารองสําหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้น
บญัชี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1o.3.2  บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได ้              
นิติบุคคลสําหรับปี JKvS - JKKM เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นประมาณ 78 ล้านรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ 41 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสาํหรับปี JKvM - JKKo เป็น
จาํนวนเงินประมาณ 455 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 241 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการ
อุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเชื'อวา่ผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดงันั�นบริษทัยอ่ย
จึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

>F. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัที' HI มีนาคม JKKL และ HI ธนัวาคม JKKM บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หนี� สินทางการเงินที'สาํคญัที'เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี�  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี'ยนเฉลี'ย            

 

HI มีนาคม 
JKKL 

31 ธนัวาคม 
2558 

HI มีนาคม 
JKKL 

31 ธนัวาคม 
2558 

HI มีนาคม 
JKKL 

31 ธนัวาคม 
2558 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ IoK IMv 136 13v 35.2392 36.0886 
ยโูร 13 15 J J 39.8996 39.4388 
เยน 70 78 287 325 0.3134 0.2996 
ซลอตีโปแลนด ์ 4 6 1 1 9.3445 9.3132 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ตราสารอนุพนัธ์ที'บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าเหมาะสมเป็นเครื'องมือในการ
บริหารความเสี' ยงจากอัตราแลกเปลี'ยน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื'อบริหารความเสี' ยงจากอัตรา
แลกเปลี'ยนที'ยงัมีผลบงัคบั ณ วนัที' HI มีนาคม JKKL และ HI ธนัวาคม JKKM มีดงัต่อไปนี�  

 ณ วนัที' HI มีนาคม JKKL 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี'ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 108 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 34.97000 - 36.65000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - กรกฎาคม 2559 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด ์
15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.96235 - 0.99630 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
เมษายน 2559 

   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 3 ลา้นยโูร 1.09150 - 1.09615 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร เมษายน 2559 
   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.89500 - 2.89570 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2559 
   ยโูรต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นยโูร 3.22730 - 3.23830 ตุรกีลีร่าต่อยโูร เมษายน 2559 
   ซลอตีโปแลนดต่์อ                             

ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
2 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.92140 ซลอตีโปแลนดต่์อ  

 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
เมษายน 2559 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3.62280 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2559 
   ยโูรต่อโครนาสวเีดน 1 ลา้นยโูร 9.26990 โครนาสวเีดนต่อยโูร เมษายน 2559 
สัญญาซื(อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 66.90900 - 68.15000 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน 2559 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 10 ลา้นยโูร 1.09708 - 1.13387 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร เมษายน 2559 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.72074 - 0.75750 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
เมษายน 2559 

 ณ วนัที' HI ธนัวาคม JKKM 
 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปลี'ยนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 123 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 35.42500 - 36.91000 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน JKK9 
   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์

สวติเซอร์แลนด ์
16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.98480 - 1.01800 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 
มกราคม JKK9 

   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 3 ลา้นยโูร 1.07807 - 1.07930 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม JKK9 
   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2.91800 - 2.92980 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม JKK9 
   ยโูรต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นยโูร 3.18300 - 3.25850 ตุรกีลีร่าต่อยโูร มกราคม JKK9 
   ซลอตีโปแลนดต่์อ                             

ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
4 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 3.92300 - 3.96440 ซลอตีโปแลนดต่์อ  

 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์
มกราคม JKK9 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3.92640 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม JKK9 
สัญญาซื(อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 66.78350 - 67.14500 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม JKK9 
   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 1 ลา้นยโูร 1.08450 ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม JKK9 
   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 7 ลา้นยโูร 1.08720 - 1.09628 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม JKK9 
   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.71290 - 0.73040 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
มกราคม - กมุภาพนัธ์ JKK9 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19.     การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื)องมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ' งมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินที'เกี'ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที'ไม่มีตลาดที'
มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที'มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
ใช ้วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลที'สามารถสังเกตไดที้'
เกี'ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที'จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที'สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที' IH เรื'อง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของ
ขอ้มูลที'นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที'มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื'นที'สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที'ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี'ยวกบักระแสเงินในอนาคตที'กิจการประมาณขึ�น  

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินบางรายการที'วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลที'ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 77 - 77 
     

หนี(สินที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 12) - 12 - 12 
     

สินทรัพย์ที)เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื'อการลงทุน (หมายเหตุ M) - - 230 230 

     



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 Io

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 37 - 37 
     

หนี(สินที)วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 12) - 2 - 2 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที'ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั J  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ' งขอ้มูลที'นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลที'
สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที'เกี'ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี'ยนทนัที อตัราแลกเปลี'ยนล่วงหนา้ของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม  

20.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื'อวนัที'  5 เมษายน 2559 ที'ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯประจาํปี 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย                   
เงินปันผลสาํหรับปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 3.10 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 3,867 ลา้นบาท 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื'อวนัที' 25 เมษายน 2559 


